
APROFITAMENTS COMUNALS, PRATS 1 PASTURES AL DELTA DEL LLO- 
BREGAT (SEGLES XIV-XV).  CONFLICTES PER A LA U T I L I T Z A C I ~  DE L'ES- 

PAI A LA BAIXA EDAT MITJANA. 

«E los dits prohomens respongueren que bons privilegis, constitucions e usatges de la 
terra havien, que rot bastiar podia pasturar per totes les marines, $0 és, de Garraff 
fins a Muntjuhic, que negú n o . 1 ~  podia empatxar ni vedar*. 

Els pagesw de Sanr Boi, 21.agost.1425 

Al sud de la ciutat de Barcelona, entre el massis del Garraf i Montjuic, s'estén un 
ampli espai totalment pla format pef con de dejecció del Llobregat. Aquest espai 
natural característic, el delta i les seves marines, amb una antiguitat d'uns dos mil 
anys,' constituí davant centúries un marc fisic únic sotmks a una lenta i progressiva 
colonització, que Jaume Codina no considera tancada fins als segies XVI-xVII, quan 
la construcció dels terraplens comunals de defensa acaba de donar forma a aquel1 
espai humit, mudable i insalubre, format per estanys, prats i aiguamolis i a merc2 de 
les contínues sortides i variacions del curs del riu que I'havia originat.' 

L'home medieval ben aviar prengué consciencia de la unitat geologica i geografi- 
ca, no pas administrativa, d'aquell territori, anomenat generalment Pla del Llobre- 
gat o Prats del Llobregat. A mitjan segle x t v .  els pagesos de les parroquies delti- 
ques ' ja han efectuat l'ocupació del territori, la colonització del qual va ser possible 

l .  M A R Q ~ J I : ~  ROCA M.* A,: Laifin»arianrrr*.otrn>ari~rdPi'de/Jade/Uobrrya~. a «ActeGeológica 
Hispánica>,, vol. 10 (19751, núm. 1, pp. 21-28. 

2. C<iolsA. Jaiimc: El dello del Uabnpr i  Barrelona. Ginerpr i / o m i  de vida dulr re~lei XVI a l  
XX. Bnrcrlonu. Ed. Arirl. 1971. pp. 77-78, 177-186, 266-,282. 

3.  Les parroquirs del drlra oiienral rOn Santa Maria de Sants. Sanra Euiilia de Provencana, 
SanraMariadr Cornelli. i SantJoan Despi, arnbelseu termereparrit enrie el rrrrirori pladeldelra 
i Irs cerrarres fluvials del Collcerola. Les parroquiei del delta occidental s'in Sant Boi de Llobregat, 
Sant Climent de Llobrrgat. Viladecans. Gava i Casrelldefels, amb  una gran part del seu rerme 
inclin dins d'imporranrr senyorius jurisdiccionals. La parroquia del Prar, I'única totalmenr delcica. 
es funda a mitian seylr XVI, com a restiltat de In segregacid d 'una part dc les marines de 
Pr<rven(ana i Sanr Boi. Quan rn uqursr rtcball parlrm del Prar, utilirrern la denominació del 
municipi acrual. prrb referir a I'antic trrrirori deltic de Pcovenqana i Sanr Boi. Tambe s'inclouen 
en I ' imhit  del presenr trrball les parrbquier de la muntanya: Sant Vicenq de Sarrii,  Sanra 
Ma~da lcna  d'Esplrigurr i Sanr Jusr Desvern. La parroquia de Sant Feliu va ser firndada l'any 1524, 
a parrii d 'una srgrrgació de Irs parrbquies vrines. 



pel progrés demografic del segle XIiI i per la generalització dels establiments 
emfirkutics, que va permetre als diversos propietaris alodials procedir a un reparti- 
ment efectiu de llurs alous.4 

La colonirzació del delta, perb, no significa la seva reducció total a superfície 
conreada, doncs per les seves especials dificultats les rompudes de terra s'aturaven 
allí on la tknica medieval, que oferia com a únics recursos la construcció d'estacades 
per a fixar el terreny i el solc de recs i sequies de desguis per a conduir les aigües 
sobrants als estanys del litoral, no podia superar-les. El resultat va ser doble, d'una 
banda, al costar de les rerres de conreu (cereal, vinya, olivera), subsistiren peces de 
terra ermes destinades a pastures, dintre del recinre de les mareixes masies. Una 
enquesra efectuada el 1454 demostrk com la gran majoria de pagesos dkltics tenien 
repartides llurs possessions entre c a m p  i prats.' D'altra banda, amplis espais 
incultivats formats per prats i salines es trobaven als marges dels diferents bra~os del 
riu i dels estanys, essent rant abundosos que justificaven sobradament el nom amb 
que aquell territori era conegut. La massa silvo-forestal era practicament inexistent 
en el territori del delta, llevar de les plantacions d'albers de la ribera del riu, i s'havia 
de cercar a les terrasses fluvials del Collcerola i Garraf. Els canyars i les jonqueres 
completaven aquell paisatge singular. 

De la unitat geolbgica i geografica, i com a resultat de la colonització, sorgi una 
unitat socio-economica i humana. L'economia de les comunitats i parrbquies del 
delta es caracteritzava per guardar un cert grau de diversificació, el qual anava 
relacionat arnb el manteniment d'uns usos i practiques de caracrer comunitari, que 
els pagesos consideraven drets immemorials refrendats pel costum, usos i constitu- 
cions de la terra, i que donaven cohesió interna a la mateixa comunitat. Aquests usos 
i practiques de caricter comunitari eren I'usdefruit dels prats i erms desocupats del 
territori dkltic i la practica de la lliure pastura, que els pagesos tenien en els prats i 
pasrures de les possessions dels altres pagesos de llur comunitat o, fins i tot, de 
comunitats o patrbquies veines. 

A partir del segle XIV, les noves forces sotials que es fan presents en el territori 
deltic provocaren conflictes per la utilització de I'espai i s'inicia una lenta pero 
perceptible mutació del territori. El prexnt treball té com obiectiu analitzar els 
conflictes derivats de la lluita per la defensa dels drets comunitaris i, més concreta- 

4. Els principals propietaris aloers de1 delta eren institucions edesibsriques: la Seu de Barcelona, 
monestin pirinencs com Ripoll i Cuixa, Sanr Cugar del Vallbs. Sant Pere de les Puelles i Sant Pau del 
Camp i, m& tardanament. beoifers eclesiasrics i fundacions pietoses. Els prgietaris laics eren 
origins3riamenr La ptita ariitocricia militar propietaria de casrellr, torres i cases fortificades, moltes de 
les quals amb jririsdicció civil i criminal (Bellvis, Granera, Cascellvell o Cacorr, Cornellb, quadra Uor. 
del Fonollar, etc). A panir del segle XIII, hi hagué un traspEs de la propietar laica en mans de la 
burgesia de Barcelona (families Durforr, LlAcera. Ferriol, Terré, La-rovira, erc). Elr senyorius juridic- 
cionals del delra occidental també van anar a parar en mans de ciutadans (ek Marc, LIuII, Cabastida, 
Burgks, etc). 

5 .  AHCB, Conselien. C-XX-2, nurn. 1 1  (fragmenr d'un procés). 
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ment. el de la lliure pastura, que tan vital era per als pagesos i que van veure 
amenagat per la invasió de forces estranyes. 

LES DADES DEL CONFLICTE 

D'enga el 1324 es troben als registres de la Cancelleria Reial diverses disposicions 
de la Corona que es fan ressb d'un malestar i protesta latents en l'interior de les 
comunitats camperoles del Llobregat, les quals es queixen insistentment al monarca 
que els propietaris i terratinents foranis no deixen pasturar els seus ramats en llurs 
terres i alous, els prenen penyores i imposen bans i altres multes? 

Durant tot el segle XV, els consellers de Barcelona prenen severes mesures per a 
protegir cerrs prats i terrenys de pastura, on s'engreixen els ramats dels carnissers de 
la ciutat, i que aquesta considera com a propis.' A mitjans del mateix segle, els 
carnissers es queixen a la cort com molts pagesos i terratinents han tancat els seus 
prars per impedir i'entrada dels ramats barcelonins, i també que moltes de les terres 
desocupades del Llobregat han estar mupades il~legalment.8 Aquesta denúncia 
origina I'enquesta anteriorment esmentada. Al mateix temps, diverses crides dels 
consellers parlen de violkncia, i una, del 27 de febrer del 1374, pregonada pel veguer 
a instancia dels consellers, pruhibeix als pastorr i amos de bestiar portar qualsevol 
tipus d'arma, llevar del bastó, i encara mentte no sigui de ferro.' Aquestes dades 
serveixen per a situar la importancia del conflicte. 

Jaume Codina tracta la qüestió i resumeix el problema afirmant que en el curs 
de dues centúries, les dels segles xIv i xV, el territori deltic es transforma i passa d'un 
espai de camps oberts (I'openfieid) a un espai de camps tancats, i que la ciutat de 
Barcelona, amb el seu interes per controlar llur territori, provoca la reacció de les 
comunitats afectades en doure el prats i pastures. 

Thérese Sclafert, en el seu trebali sobre els conflictes de viles i comunitats de 
1'Alta Provenga pel control dels terrenys de pastura," arriba a una conclusió sem- 
blant, quan afirma que el nou horitzó econbmic que oferia la ciutat de Marsella era 
e1 principal causant dels conflictes, en revalorirzar la practica de la ramaderia, que 
fins aleshores es contentava amh la satisfacció de les propies necessitats domestiques 
i locals. La mateixa autora matisa la qüestió quan diu que i'aprofitament d'aquea 

6. ACA. Cancelleria, reg. 181. fol. 133r: reg. 1297. fol. 196~; reg, 1619. fol. 142"; reg. 2130, fol. 
15"; reg. 4303, fol. 861. 

7. AHCB, Canseil de Cenr. 1-28, fol. 108"; 11-1 1. fol. 88"; 11-30. folr. 48r i 5Uv. 
8. AHCB, Diverronrm 111, XV-3, fols. 1761 i sr. 
9. AHCB, Conrell de Cenc. 1-24, fair. 21v i SS. 
10. C ~ D I N A ,  Jaume: Clarrr i .opnf;cldr aldelta drl Uobngnt. Separara de la uMixei.lania Pau 

Villa*, 1971. pp. 234-235. 
1 l. SCLAFBRT. Thérhre: Glrnnr en Haurr-Pmvrnrr. Déboirrnntr rt pdtvraget ar M o ~ n  Agr. 

Parir, 1959, pp. 45-49. 



nou horitzó econbmicper part de les comunitats rurals, va ser desigual, en beneficiar 
gairehé exclusivament a una minoria de nobles i pagesos rics propietaris de ra- 
mats. 

Ambdues conclusions, les de Codina i Sclafert, semblen complementaries en el 
cas dels conflictes del delta, doncs aquests no es poden reduir només, per a enten- 
dre'ls, a la consideració d'una única variant, com podria ser la de la tradicional 
oposició o hostilitat ciutat-camp, que sempre acaba amb la imposició dels interessos 
urbans sobre els rurals del seu entorn. Cal pensar que la projecció que la ciutat de 
Barcelona exerci sobre les comunitats dkltiques porta aparellada una atracció econo- 
mica, en molts aspectes beneficiosa, en actuar de motor de progressos econbmics 
desconeguts en altres comarques. 

Des d'aquest punt de vista, el conflicte del tancament de les pastures dkltiques 
podria ser quelcom més que una reacció més o menys instintiva de defensa del 
territori, per esdevenir a més una resposta organitzada dels pagesos benestants i amb 
interessos concrets en l'activitat ramadera contra la competkncia, moltes vegades 
desigual, dels carnissers i propietaris de bestiar barcelonins. Altrament, la reducció 
del problema a la simple oposició camp-ciutat és imperfecta, perque la ciutat de 
Barcelona, si bé com a cos municipal donava una imatge d'unitat en I'actuació a 
I'emerior, no era un bloc homogeni i traspuavcn facilrnent els diversos partits i 
interessos oposats de llurs habitants, 

L'interks dels ciutadans hourats com a grup social, per exemple, molts deis quals 
eren propietaris de senyories alodiais i jurisdiccionals en el territori deltic i, per tant, 
amb interessos patents en el camp de i'explotació ramadera propia o dels ramats dels 
seus emfiteutes i vassalls, no coincidia amb els interessos del gremi dels carnissers, els 
quals pretenien d'entrar en ilurs pastures i sobre els quals requeia la responsabilitat 
de I'abastament de carn a la ciurat. Ni els interessos dels carnissers podien coincidir 
amb els dels mateixos ciutadans honrats, en quant a grup detenidor del govern 
municipal, car els ionsellers volien assegurar un abastament de carn suficient en 
quantitat i qualitat i a preus raonables, interes que rarament s'avenia amb l'afany de 
guany d'aquells. Igualment, en I'interior de la comunirat rural comensa a endrvi- 
nar-se, quan més avanga el segle XV, un procés de diferenciació social que per forja 
havia de provocar esquerdes en la seva capacitat de resposta unitaria. 

Tot aixb ha de servir per a copsar la complexitat del conflicte i la diversitnt 
d'interessos que hi entren en joc, conflicte que s'inicia en el scgle xIV com u0 
moviment de defensa de la practica de la lliure pastura i acaba convertint-se, al Ilarg 
del segle Xv, en una rotunda oposició de les comunitats rurals a la invasi6 dels 
terrenys de pastura pels ramats de propietaris aliens a les esmentadrs comunitats. 
Sovint els dos fenbmens se sobreposen en l'espai i en el temps, i cal distingir, dintre 
del mateix conflicte, difereots fronts o nivells de Iltiita i hostilitat. A continriacid 
intentarem analiriar quines van ser les forces, grups socials o institucions que hi 
participaren, els diversos fronts de Iluita o hostilitat i els esdeveniments. 
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L'ACCIO DE LA CIUTAT DE BARCELONA EN EL DELTA DEL LLOBRE- 
GAT EN ELS SEGLES XIV 1 XV 

1. El provei'ment de carn de la riutat de Barrelonrr motiva I'inter$s del muniripi pel 
rontrol de les pastures del tewitori. 

El creixement sostingut de la població de Barcelona, durant tot el segle xtir i 
primeres decades del xiv,'motivi una especial atenció del govern municipal per tot 
el que feia referencia al subministrament alimentari, sobretot per I'estreta corres- 
pondencia que existia entre I'abastament normal dels productes bhics i la tranqui- 
l.litat del baix poble, tranquil.litat qiie era necessiria i imprescindible per al 
manteniment del control oligArquic que els honrats exercien del govern de la ciu- 
tat. 

Sobre el subministrament de blat, sense cap dubre el producte més necessari, 
existeixen bons treballs publicars." En canvi, només coneixem parcialment com 
s'efectuava el proveiment de carn que, segons Claude Carrete, implicava una vasta 
organització comercial.'' La carn, sobretot la de moltó i ovella i en segon lloc la del 
bestiar boví i els crestats, formava parr amb regularirar de la dieta alimenticia de 
l'home urbi medieval. Prim Bertran, per exemple, diii que apareix al 70% dels 
menjars de tot l'any dels pobres de Lleida i en el 60% a Provenca.'Ylaude Carrere 
afirma, a partir de la documentació municipal, que Barcelona consumia entre 
43.200 i 72.900 moltons a l'any, quantitat que justificaria els resultats de les 
investigacions de J. Broussoulle, segons el qual les imposicions de la carn eren la 
principal font d'ingressos del conjunt d'impostos indirectes del municipi barcelo- 
ní." Si més no, la carn experimenta durant la baixa edat mitjana una demanda 
sostinguda per part de la població urbana i, com veurem, tambC de la poblaci6 de Les 
comunitats rurals properes a la ciutat. 

El proveiment de la carn era seguit molt de prop per les autoritars urbanes, les 
quals pretenien dels carnissers un subministrament regular i a preus raonables. A 
principis del segle XV, un cop superats els avalots populars de finals de la centúria 
anterior, el sistema que troba el govern municipal per assegurar la regularitat del 
proveiment fou la signatura de contractes amb els carnissers, en virrut dels quals 
aquests es comprometien a matar un nombre determinar de bestiar cada dia.'%ixi) 

12. Rescim subrc el trnin. B ~ J S Q ~ ~ L T A  1 RIU. Joan: Alfenei mnrideri~rionr a I'rntorn del tuitirr 
riurdr-ramp ir lo Cutaiirnja bair-»iediut;?l. «Burris.cn, Mtrar<i, 1988, p. 81. 

13. CAKH@.KC, Claudc: Blirreiona 1380-1462. Un rrntre eirind>riir un lpora de iriri. B.~rcrl«nii. 
1977-78. vol. 1. pp. 319-321. 

14. BCRTKAN 1 ROI<;E, Prini: El rnen,#llor ile l'Alit>oinlr de /a  rritudral de 1.1ridu. ivotrirri ,ol>rr 
IQlinrnració del, pobrer Iltidatanr a l  1338, «Ilerda» X1 (1979). p. 99. 

l .  CARnFnE,  Claudr: Barcelono 1380-1462 ,... vol. 1, p. 320. BKoiJss0i.i.r:. J . :  Lei inipoiiiron, 
nunicipnler de Bnrrrlont, nErtudios de Historia Mdernax V. pp. 36-38. 

16. C A R R ~ R É ,  Claude: Bardona 1380-1462 ..., vol, 1, pp. 319-321. La rnaioria dclr c<inrracrrr 
ertari al AHCB, Conrcllrrs. seccib Notarial (C-XIII). 



implicava, en darrer terme, que el municipi assumia la responsabilitat de procurar 
les condicions bptimes perquk els carnissers poguessin complir amb llur obligació. A 
partir d'aquí, el municipi acaba de desenvolupar un rígid ordenament del prnveimenr de 
la carn, que es manifestava amb el control i concentració dels escontadoa," amb 
I'obligació d'intrcduir els animals vius a la ciutat,18 i arnb la promulgació de mesur- 
concretes adqades a garantir terrenys de pastura suficienrs. Aquest darrer aspecte va 
tenir una immediata repercussió en I'organiaació i utiliaació del territori. 

2. L.a inexist2ncia d'una ramaderia intensiva en el deltafou la causa de l'aprovisio- 
nament de carn de Barcelona més en112 del seu rerritori. 

Abans d'analitzar Les mesures municipals per al control de les pastures, hem 
d'interrogar-nos sobre quines eren les fonts de provesment habituals de la ciutat, per 
arribar a la condusió que de cap manera podien ser la perita ramaderia local de les 
comunitats pageses del seu territori. Claude Carrere assenyala el regne d'Aragó com 
un dels llocs d'aprovisionament de bestiar, doncs només aixb pcdia justificar 
I'augment sobrar del preu de la carn, l'any 1438, per raó que Aragó havia imposat 
un dret de divuit diners a cada cap de bestiar que sortís del regne." 

Al costat d'Aragó, les comarques pirinenques constituien una segona fnnr 
d'aprovisionament. A principis del segle x v ,  en un «Memorial de les causes de la 
ciutat que aporta lo síndich*, conservar a I'arxiu municipal, s'inclnu una contra 
Puigcerda i la reina de Navarra, sobre drets de moltons que van a Barcelona." - 
Fins i tot I'allunyat regne de Navarra enviava bestiar oví als escorxadors barcelo- 
nins. Pel que fa al bestiar boví, sembla ser que una de les fonts d'aprovisinna- 
ment eren les illes Balears. El 23 de febrer del 1437, els consellers de Barcelona 
protestaren als seus hombnims de Maó perquk retenien una partida de bous que 
els carnissers Antoni Lunes i Jaume Begur havien comprar a I'interior de 
I'illa." Dos anys després, el 1439, tornaren a aixecar una enkrgica protesta 
perquk la galera de Galceran de Requesens havia atacar una embarcació de 
Barcelona carregada de bous, vadells, ovelles i altres especies, destinades al 
consum de la ciutat." 

Pel congosr de Martorell, seguint el riu Llobregat, i per la barnnia de Montcada, 
els carnissers de Barcelona introdu~en grans quantitats de bestiar per assegurar 
I'assortiment de carn a la ciutar i poder complir els compromissos adquirirs amb les 
autorirats municipals. La normativa de la ciutat, doncs, s'orientava a garantir 
I'existkncia d'amplis terrenys de pastura on poder engreixar els ramats abans 

CARRERE, Claude. Barcelona 1380-1462 .... val. 1, pp. 319-321. 
AHCB, Consell de Cent, IV-6, fols. 45v i ss. 
CARRERE, Claude. Bariabna 1380-1462 ..., vol. 1, pp. 319-321. 
AHCB, Consellrrs. Miscel-linia (C-V-6). 
AHCB, Consell de Cent, VI-5, fol. 8%. 
AHCB, Conrell de Ceni. VI-6, fols. 1 l6r i 12Or. 
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d'entrar-los dins de les muralles, i a anul.lar eis obstacles que impedissin I'escampa- 
ment dels ramats pels prats i erms de tot el territori de Barcelona. 

3. Les ordenanres municipals del segle X I V  sobre regulació de l'aniuitat ramadera i el 
seu imparte en el tewitori diltic. 

En virtut de divenos privilegis reials que eximien del pagament de qualsevol 
dret de pas a les vitualles que anaven a la ciutat, aquesta va poder fer una energica 
defensa dels seus drets, amb una interpretació deis privilegis que hom pot considerar 
abusiva. Els ramats dels carnissers eren considerats vitualles, i tant els animals com 
els pastos tenien franquesa de pas i pastura, tant en territori de bar6 com de 
reialenc, dins del Principat. L'any 1435, els consellers protestaren perque el batlle del 
castell de Fornells (Girones), havia pres en penyora un moltó del carnisser Bernat 
Rosell, i I'onze de desembre del 1438 efectuaren identica protesta perque el senyor de 
Papiol (Baix Llobregat) havia retingut deu moltons al carnisser Dalmau Ginebret, 
les dues penyores efectuades sobre bestiar que estava en transit vers Barcelona." 

El principal privilegi esgrimit per la ciutat en les seves protestes, era la concessió 
de Jaume I als carnissers de Barcelona, el 17 de mar$ del 1267, donant-los llibertat 
de pastura en tots els prats i llocs erms dels seus regnes (quod babeatispascua vestri 
bestiarii in pratis et montaneis, siLuis, garricis, nemoribus, locis beremis et erbosis, in 
montibus et planis, er in cunctis aliis Locis vacuis er beremis tocius rewe narre et 
dominacionis)." La concessió escloi'a els horts i les vinyes de la ciutat de Barcelona i 
obligava els carnissers a esmenar els danys causats per llur bestiar, les anomendes 
«tales», en les terres conreades. Aquesta disposició sentava les bases legals sobre ies 
quals la ciutat bastí tot I'ordenament del seu territori. 

La normativa municipal era periodicament recordada mitjansant el pregona- 
ment de crides públiques, el principal objectiu de les quals era I'advertiment als 
infractors de les penes pecuniaries o de presó en que podien incórrer. Segons 
Bruniquer, la primera d'aquestes crides, anomenades del bestiar. datava del 
1328," pero hem d'esperar a la publicada el 5 de desembre del 1373 pera coneixer el 
seu c~nt ingut . '~  En primer Iloc, els conseiiers distingien entre el terme de la ciutat i el 
seu territori. En el terme de la ciutat, és a dir, el territori compres entre les rieres de 
Sants i Horta i entre Collcerola i el mar, imposaven bans i multes de dotze diners per 
cada bestia menuda que entrés en les terres conreades. Aquesta disposició s'aplicava 

23. AHCB, Consellers, Mircel.linia (C-V-6). AHCB. Consell de Cent, VI-6, fol. 47". 
24. Privilegi tranxrit per Carme Batllc i Llulra Ramos. BATLIE GAI.LART, Carme i RAMOS. 

Lluira: Conrriburiá a In hirtdria deir ofiri, dr Barrrlonn: rlr roniiicrr delreple XIII. *Quaderns d'Esrudis 
Medievalsa. 1 (1981), p. 311. 

25. Ribriqvrr dr Bruniqurr. C~renoninl drlr mnp>i/irhr ronrellerr 7 re,qim:itnrnr de la rrrrar de 
Barcelona, vol. IV, p. 7 1. 

26. AHCB. Consell de Cent, 1-24. folr. 19r i si. 



als pagesos i als carnissers, doncs tots podien ser multats i, a més arnés, podien veure 
llur bestiar pres en penyora pels terratinents afectats, mesura que no estava contem- 
plada en el privilegi de Jaume 1 i que va anar prenent forca de costum. 

El 3 1 de gener del 1397, per exemple, els consellers requeriren al batlle perque 
certs carnissers s'havien queixat de certa captura de bestiar, per part deis terrati- 
nents, amb el consentiment de l'esmentada autoritat, i el batlle respongué dient que 
era costum prendre el bestiar per a rescabalar-se dels danys (certum bestiare quorum- 
dam carniceriorum Barchinone, per ipsor biis diebus in territorio Barchinone captum et 
pitnoratum, ipsj -els terrarinenrs- pigneravant et ceperant de lirenria sud, qua ex e0 
dictum bestiare talaverat et ralabat continuepossessiones predictorum eis, concesserat de 
consilio er voluntate dictorum honorabiles consiliorum, et u/terius concessit ipsius superius 
nominatos, quod causa conjuncra, quod diversi possint quodcumque bestiarii, quod in 
eorum possessionibus invenerit, capere et pignorure, et ad dictam ciuitatem Barchinone 
ducere licite et impune)." 

Mentre aquestes disposicions dels consellers no feien res més que confirmar 
l'obligació continguda en el privilegi de Jaume 1, d'indemnitzar als terratinents 
perjudicats pels ramats dels carnisses, amb la novetat del dret de prendre penyores 
per a resarcir-se dels danys, un segon bloc de mesures contingudes en les mateixes 
crides introduia una normativa totalment abusiva per als pagesos del territori de 
Barcelona. D'una banda, les pastures del terme i territori de Barcelona, és a dir, els 
prats i erms d'ús comunitari del delta i altres indrets, es reservaven exclusivament als 
carnissers, i es prohibia als pagesos introduir-hi llur bestiar dins de certs límits 
(«Declaren, empero, los dits consellers e prbmens, que.1 bestiar del carnicers puxe 
ésser pasturat en los prats qui són dins los dits térmens, en los quals prats és 
acostumat bestiar ésser pasturat. Empro és entes que negun pagks, qui bestiar tenga 
dins lo territori de Barchinona, luny de son mas, no puxe menar lo dit bestiar de la 
via mulnera a ensi, sots los bans dessusdits»). 

1, finalment, els consellers s'immiscien en els usos i práctiques de les comunitats 
rurals en prohibir als pagesos pasturar el seu bestiar en les terres i honors dels 
ciutadans («Exceptat encara que tot pagks qui haje mas, e tot altre bom que haje 
casa, dins los dits térmens e territori de Narchinona, puxe tenir lo bestiar en la honor 
del mas de son vehi o d'alrre pagks qui li'n do empriu. Mas si lo dit bestiar era trobat 
en vinyes e en camps, e en honor de alcun hom de la ciutat, que sie cahut en los bans 
dessusdits, si doncbs no ho fahien ab voluntat e ab consentiment del senyor deis 
honors hon lo bestiar sera trobat»). 

Aquesta darrera disposició era la considerada més lesiva per l a  comunitats i 
contra la qual protestaren al monarca, doncs limitava drets immemorials, molt 
anretiors a I'expansió de la ciutat sobre el seu territoti, i interpretava els privilegis i 
furs dels ciutadans de manera tocalment abusiva. Molt més intolerable era encara, 
donat I'important [raspas de la titularitat de les terres dkltiques, que a partir del 

27. AHCB. Consell de Cent, XllI-9, fol. 31". 
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segle XIiI havien anat a parar en gran quantitat a mans de ciutadans barcelonins, i si 
considerem que molts dels ciutadans protegirs per I'ordenació eren al mateix temps 
importantíssims propietaris alodials i jurisdiccionals, senyors de raniats en llurs 
possessions, i amos de diverses carnisseries en les rnateixes parrbquies afecrades 
(veure quadre num. 1). 

QUADRE NUM. 1 

Ciutadh Parr6quia Data concessió 

Guillem Cabastida Sant Boi 20 octubre 1352 
Pere Ferrer Provencana mitjans segle XIV 
Jaume Terrer Esplugues 26 abril 1455 
Pere Torrent Sant Feliu 31 gener 1458 
Rafe1 Mora, norari Esplugues 4 maig 1458 
Joan de Sanca Sants 17 julio1 1405 

Font: ACA, Batllia. Llibres d'Establimenrs 

4. La ciutat de Barcelona pren mesures, al llarg del se& x V,  pera protegir el8 tevreny 
de partura. 

Per a defensar els terrenys destinars a pastura, les autoritats municipals procedi- 
ten a delimitar-los amb l'emplacament de mollons amb les armes de la ciutat. El 
Consell de Cent del 25 d'abril de 1408, aprovi diverses desprses per aquest 
motiu," possiblement relacionades amb un procés iniciar en la curia del batlle de 
Barcelona sobre scertes persones que han preses i ocupades certes possessions en los 
prats e en altres lochs dins lavegueriade Barcelona».'Tany 1457, el mateix Consell 
de Cent encarregk a una comissió de vint prohoms i'estudi de cetts afers sobre els 
prats i hetbatges, i un altre Consell celebrar el 1490 aprovava noves despeses 
destinades a reposar rnolt mollons que havien estat arrancars."' Les actes d'aquest 
darrer consell són prou explicatives, doncs en la justificació de la despesa es diu: «Per 
quant alguns, axí per via d'establiments a ells fers per lo Balle General de Caralunya 
com en altra manera, se occupaven e prenien diverses patis o parrs de terratges que 
ab anrich eren assenyalars, dessignars e assignats als pasruratges de la ciutat, en 
empriu comú de la ciutatn. Els funcionaris municipals efectuasen les investigacions 

28. AHCB. Consell de Cent, 1-28. fol. 108v. 
29. AHCB. Consell de Cent, 1-24, fols. 191 i ss. 
30. AHCB. Consell de Cenr, 11-1 l .  fol. 88v; 11-30, folr. 48r I 50". 



pertinents, strobant que eten stats sercats e trobats los mollons o fites designants 
dits terratges, e de aquelles ne havien trobades de desfetes e amagades». 

Sembla evident que dutant la quinzena centúria existí una pressió continuada 
sobre els terrenys de pastura que la ciutat considerava privatius, al principi sota la 
forma d'una ocupació espontania, perh en moments determinats -com veurem en el 
ptocés del 1453- amb I'empara i consentiment del batlle del Reial Patrimoni, el 
qual, sovint, usant les facultats concedides per la Corona, estahlia terres vacants 
sense considerar el perjudici als interessos municipals. L'any 1493, la Batllia General 
de Catalunya hagué d'anul.lar un establiment de prats al lloc de la Llacuna, efectuat 
al mercader Gabriel Porraca, petque el sindic de la ciutat protesta al.legant que 
I'esmentat establiment vulnerava els privilegis de Barcelona, que tenia franquesiam 
ademprivilrm de pastura sive pasturis omnium beremorum domini regir." 

La demanda sostinguda de carn per la població de Barcelona i la política 
municipal d'assegurar el seu proveiment estable i regular, van ser la causa de 
l'estacionament de grans quantitats de bestiar en els prats i pastures del delta del 
Llobregat i tot el territori de Barcelona. 

Els conflictes derivats d'aquesta situació van intentar ser resolts per un ordena- 
ment municipal, el de les crides del 1373, que tenia com a triple objectiu la projecció 
dels horts i vinyes del terme de la ciutat, la impermeabilització de les possessions dels 
ciutadans respecte dels usos i practiques comunitaries de lliure pastura de les 
comunitats rurals, i la reserva exclusiva dels terrenys de pastura desocupats per als 
ramats dels carnissers barcelonins. 

L'aplicació de les ordenances reguladores de I'activitat ramadera, per part dels 
oficials de la ciutat i els guardians del seu terrirori, va tenir conseqüencies ne6ati.r 2s 
per a les comunirats rurals i tamhé, a la Ilarga, per a la mareixa cit~tat, la cjiial va 
haver de resistir, des de principis del segle x v ,  els moviments espontanis d'ocupació 
de les pastures reservades i el de les tanques de prats i erms que els pagesos 
efectuaven en llurs possessions. 

El constant increment de la massa ramadera estacionada, va originar un canvi en 
la resposta de la pagesia. Del moviment de resistencia passiva, consistent en la 
clausura dels prats i erms de les seves possessions, els pagesos passaren a una actitud 
d'enfrontament i oberta hostilitat. La primera crida coneguda sobre el conflicte de 
les tanques, data del mes d'octubre del 1409," i en ella s'indica que no es feia només 
per les tanques i clausures de prats i erms, sinó tamhé «per les trenques de ponts e 
tanques en alguns camins, no ha molt fets e fetes en los herms e prats scituats dins los 
térmens de la dita ciutat, $0 és, prop los rius de Lobregat e de Besós~. La reacció de 

31. AHCB, Diverroum 111, XV-3, fols. 211r i SS. 

32. Crida copiada en el procér del 1453-54. AHCB, Divrriovm 111, XV-3, fols. 176r i SS. 
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les comunitats rurals a la invasió del seu espai va ser, doncs, una resposta instintiva 
consistent en fer el delta intransitable per als ramats de la ciutat. 

Es curiós observar com els consellers invocaren, com a base legal de la crida del 
1409, el costum de la lliure pastura que durant tot el segle anterior havien 
combatut, i el tothora citat privilegi de Jaume 1, que en aquesta ocasió I'eotenien 
com a compatible amb els drets comunitaris de les poblacions deltiques («Jatsia per 
privilegi antich als dits carnicers, per sguart de la dita ciutat atorgat, los dits 
carnicers puxen tenir e péxer lurs bestiars en prats, muntanyes, silves, garrigues, 
boschs e lochs herms e herbosos, en munts e en plans, exceptats les vinyes e orts de la 
dita ciutat de Barcelona. E attes que ja en temps passars, sobre una causa que,s 
menava entre lo Batlle General de Cathalunya e sotsveguet de Barcelona, qui la 
donchs eren, d'una part, e certs singulars de les parrbchies de Sant Boy de Lobregat e 
de Cornelli, és stat drclarat per diversa sentencies passades en cosa jutjada, que .1~  
dits singulars de les dices parrbchies e de altres constituhides entorn Lobregat, havien 
acostumat e podien péxer lurs bestiars, grossos e menuts, en tots prats, carretes 
públiques, gartigues, selves e altres lochs herms o no cultivats, de les muntanyes de 
Garraff tro a Montjuichn). Finalment, els consellers obligaven, amb la imposició de 
fortes multes, a enderrocar les tanques construlcles i reparar els ponts trencats de les 
sPquies del delta, i prohibien tancar els camins públics, trencar nous ponts i construir 
noves valles. 

La crida tingué poc efecte, va ser repetida I'any 1435 amb identics termes," i 
desemboca en el procés del 1453, quan el conflicte havia arribat a prendre un caite 
de gran violencia i s'havia enverinat i barrejat amb la crisi socio-política que 
afectava en aquells anys la ciutat de Barcelona. 

LES COMUNITATS RURALS DEL DELTA DEL LLOBREGAT EN ELS 
SEGLES XIV 1 XV 

1. L'existincia dels béns i drets comunitaris, /liberrarr ifranqueses, és una de /es causes 
que motiva e/ sorgiment de les primeru estructures de govern local. 

A principis del segle x i v  cristal.litza en les parrbquies del delta una societat 
camperola, integrada per famílies de petits pagesos emfiteutes arrelades a llurs 
masies feia generacions. La tendencia a la monetarització de la renda senyorial, 
iniciada a mitjan segle XiI i ,  es féu notar intensament en les zones properes a 
Barcelona, i afavorí la condició de la pagesia, en convertir els agrers i serveis 
petsonals en rendes fixes. Aquesta societat es caracteritzava per una certa igualtat en 
el repartiment de la terra i per la cohesió interna de les comunitats rurals, cohesió 
que responia fonamentalment a la possessió conjunta de cerrs béns comunitaris. 

33. AHCB, ConseU de Cent. IV-6. fols. 37" i ss 



La defensa dels usos comunals va ser una de les causes del sbrgirnent di! les 
primeres organitzacions representatives. El 10 de maig de l'any 1001, els habitants 
de la villulu de Cornelli obtingueren del jutge Auruc una sentencia favorable contra 
dos terratinents, Pere i Enric, que havien tancat els camins que portaven als prats i 
pastures del litoral (vetabant prefatos Petrus et Aenricus exios comunes et vius P I L ~ / ~ ~ . ( I . I .  

que ub antiquis possederunt et frequentuverunt prefuti abitatores de Corniliano, c./~nr! 

bubis, ovibw, porcis et asinis, cuvallis honerutis et vacuis, ve1 cuvn citra uliu uni;r/lrllirl 
muximu et min im~) .~ '  El judici se celebra en I'església de Cornella i hi intervingii~:rcn 
tres parroquians en nom de la comunitat. Aquesta és la primera referencia cloiii- 
mental d'uns representants del comú, i no deixa de ser interessant que ap;irc.;:iiin 
defensant precisament usos i drets comunitaris. 

Posteriorment, en un document del 1229, es fa menció a uns prohoms unci~ins 
de la parroquia de Provencana (probis hominibus senib~s).~' Aquest sentit de col. lec- 
tiu el trobem documentat el 1230, any en que els homes de les franqueses reials del 
Llobregat aconseguiren de Jaume 1 la confirmació dels seus privilegis.'" Més eiicla- 
vant, l'any 1275, els homes de les mateixes franqueses, entre les quals es fa inencicí 
de les d'olorda, Sant Just, Sant Joan Despí, Cornelli, Provencana, Esplugues, Sants 
i Sarrii, anomenaren procuradors per a defensar-se de les pretensions del rei de 
cobrar mil cinc-cents sous de cena i subsidi." En els anys 1330-1331, els homes de 
les franqueses de les Corts, parroquia de Sarria, anaren a judici i guanyaren un plet 
referent a I'exempció que pretenien tenir del pagament de la lleuda de Barcelo~ia.'~ 
En un altre aspecte, vint-i-nou possessors de masos de Cornelli, aconseguiren I'kiny 
1306 franquesa de passatge pel pont de Sant Boi, privilegi que els' consellers de 
Barcelona confirmaren els anys 1397 i 1460.3' 

L'existencia del sagramental, I'orígen del qual es remonta al privilegi de Jaunie 1, 
de 14 de gener del 1258, confirmat per Pere el Gran el 12 de gener del 1284,'" con- 
tribuí al procés de presa de consciencia col~lectiva dels homes del Baix Llobregat. 
S'ha de distingir entre la institució dels jurats.parroquials, documentada en el segle 
XIv, i el sagramental. Mentre els jurats eren els representants de la parri~quiii, el 
sagramental era una milícia popular controlada per la ciutat i la catedral de 
Barcelona.'" La seva actuació, pero, tenia sovint un marcat caire anti-senyorial i el 

34. ACB, Liber Antiquituturn IV, doc. 100. 
3 5. CODINA, Jaume: Els pugesos de Provencunu (984- 1807). societat i econoiiriu u I'Ho.r/~l>.;/oli~/ 

pre-industvial. Barcelona, 1987. vol. 1, pp. 82-84. 
36. VrivuoLAs i TOKI~AS, Pau: Lesfrcrnqrreses del Vallis, del Maresriru, del Llobregrrt i d'lt//~i,.i /lo,:r 

de Cutulrrnya. «Revista Jurídica de Catalunyan, 29 (1923), pp. 298-308. 
37. VINYOLAS 1 TORRAS, Pau: Lesfrunqrreses ..., 29 (1923), pp. 298-308. 
38. VINYOLAS 1 TOKRAS, Pau: Les frunqtreses ..., 2 9  (1923), pp. 298-308. 
39. AHCB, Consellers, C-XIV- 146. 
40. ACA, Cancelleria, perg. 1517 de Jaume 1; reg. 62, fol. 
41. MADURELI. I MAKIMON, Josep M.? Els sugrui,rentuls del Vullés, Muresii~a i L l o h ~ ~ ~ y ~ ~ ~  

(Contriburió u la sevu hist6ria). «VI1 Congrés d'Histbria de la Corona dSAragó», 111, Barcc:loii;i 
1962, pp. 183-192. 
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convertia en el b r a ~  armat de les comunitats rurals, com veurem més endavant en 
I'analisis dels esdeveniments deltics." 

Pero els testimonis més patents de la presa de consciencia col.lectiva dels homes 
del delta, són i'establiment de la barca del Llobregat, anomenada dels Banyols, que 
els pagesos del Prat obtingueren de la ciutat de Barcelona el 20 d'octuhre del 
1343,4' i la presentació a Joan 1, el 20 de gener del 1390, d'unes ordenances per al 
bon manteniment de les sequies, recs i canals de desguks." 

Amb i'estabiiment de la barca, vint-i-quatre pagesos del delta prenguereu a 
mans propies la gestió d'un servei públic importantíssim, que tins aleshores era 
controlat per Barcelona. 

Les ordenances del 1390 encara eren més importants, doncs afectaven a les 
comunitats dels dos costats del riu, de Montjuic a Cornella i de Sant Boi al mar, i 
donaren origen a una vasta organització col.lectiva. Tots els terratinents o possessors 
de terres havien de pagar cada any, per a netejar els estanys i skquies, un sou per 
mujada, cada any el rei autoritzava a fer una crida pública anunciant I'obligació del 
pagament del dret, i autoritzava els homes del delta a escollir dos representants per 
efectuar la col.lecta, administrar els fons i dirigir les obres, amb un salari de tres sous 
diaris. Aquestes ordenances permeten constatar la maduresa de les institucions 
representatives de les comunitats dkltiques, que superaven els propis Iímits del 
terme parroquial. 

2. La definra de la Ilibertat de pastura en el regle XIV, 

Les comunirats dklciques tenien, a principis del segle xrv, suficient capacitar 
organitzativa per a defensar, amb procediments legals, els drets comunitaris i 
costums immemorials. Les queixes i súpliques al monarca, denunciant els abusos de 
que eren objecte, se succeiren al llarg de tot el segle, els anys 1324, 1335, 1369 i 
1401.'" 

Els reclamants, segons una carta de Jaume II al veguer de Barcelona, del 3 de 
febrer del 1324, eren aliquorum agricultorum habentium posrerrioner et t e m  in 
~ U W O C ~ ~ ~ J  de Sanctir et de Provinciana, ac in aliir IocU iuxtafluminie L*rpricati." En la 
súplica del 1335, efectuada davant I'infant Pere, eren els hominum manros habentium 
et borgar, ac agrirultorium habitanrium et tewar tenentium inpawochiir Sancte Marie de 
Sanctir, de Sancto Baudilio, de Provinciana et in afiis pawochiir Lupricari.*' 

42. Sobre els conflictei del sagrarnenral, CUADMDA. Coral: Elrgnvlei drltugrrrnrrn~nl a /u Carrr 
caialsncr (IC~ICI XIV-XVJ. xLer Coro acatalunya, Con~rCs d'Hisrbria Inrtitucionaln. Barcelona, 1981 
(en premsa). 

43. AHCB, Llibre Verme11 11, fols. 1411 i s. 
44. ACA, Cancelleria. reg. 1925, fois. 74" i SS. 
45 VC,>,P nnra h . . . . . -. . . . - - - - . 
46. ACA. Caocelleria, reg. 181, folr. 133r i SS. 
47. ACA, Caocelleria, reg. 4303. f&. 861 i rs. 



El contingut de les queixes era sempre el mateix, el veguer i els seus oficials, 
especialment els guardians del territori de Barcelona, a requerimenr dels propietaris 
barcelonins, prenien el bestiar que entrava a pasturar en llurs possessions i imposa- 
ven multes i bans (nonnulli bomines potentes civitatis Barcinone, domas ac tewas 
babentes in dictispawocbiis Lupricati, conantes proposse prelibatos bomines et agriculro- 
res opprimere, impununt eis banna et alias interdirriones, precepta etpenaspeccuniarias, 
quas ab ipsis exigitur indebite et e~torquent)?~ 

La replica del monarca era sempre l'expedició de lletres monitories als oficials 
reials, ordenant el respecte als constums antics i constitucions de Catalunya sobre 
prats i pastures, i el cessament de les multes i preses de bestiar. Pere 111, en resposta a 
la queixa més generalitzada que fins aleshores havia rebut la corona, -protestaren les 
parrbquies de Sants, Sarria, Provencana, Sant Feliu, Sant Joan Despí, Sant Just 
Desvern i Esplugues-, prengué mesures extraordinhries, i en un privilegi de 13 de 
maig del 1338,49 concedí als pagesos del Llobregat, a canvi del pagament d'un 
morabati anual per foc a la tresoreria reial i previa constitució de fianca, immunirat 
enfront de l'actuació dels guardians. Aquesta disposició, que en realitat extreia el 
coneixement dels conflictes de les pastures de la jurisdicció ordinkia del veguer, no 
es va dur a terme i els abusos se succeiren, malgrat divenes sentencies de la curia reial 
favorables a les comunitats deltiques. 

El 29 de mar$ del 1413, Ferran d'Antequera hagué d'ordenar encara I'execució 
de les sentencies als oficials reials, quan feia anys que havien estat promulga de^.'^ 
Així i tot, la jurisprudencia s'afegí a la base jurídica que havia donat la raó a les 
comunitats pageses, la qual era, d'una banda, els costums antics que autoritzaven la 
lliure pastura des de Garrafa Montjuic, les constitucions sobre pastures i, en darrer 
terme, l'apel.lació a I'usarge Strate et vie publice, que concedia els prats, pastures i 
altres béns públics a l'empriu i usdefruit dels pobles." Aquests corpus jurídic va 
rebre la confirmació de Carles 1 i Felip 11," en el segle X v f ,  quan feia més d'un segle 
que un nou conflicte, el de les tanques de prats, erms i camins del Llobregat, havia 
succeir al de la lluita pel dret de lliure pastura. 

3. La generalització del confite de les tanques, al  llarg de la primera meitat del segle 
XV, es produeix en un context de canvi en P i~er ior  de les comunitats dkitiquq. 

El fenomen del tancament dels prats i erms, no pas dels terrenys conreats, s'inicia 
a finals del segle XIV. El 19 d'abril del 1388, per exemple, el possessor del mas 
Punyera, de Cornella, va vendre una gran pega de terra no conreada, anomenada «la 

48. ACA, Cancelleria, reg. 4303, fols. 86r i SS. 
49. ACA, CanceUeria, reg. 1297, fol. 196". 
50. ACA, Cancelleria. reg. 2417. fol. 107". 
5 l .  L'apel.Iaci6 de I'usarge Srrare rr "ir publire. es veu en el procés del 1425. sobre I'atac dels 

pagesas de Sant Boi a la corre Burgesa. ACA, Badlia, prwessos anrics, 1425 10. 
52. ACA, CanceUeria, reg. 4189, fol. 861; reg. 1303, fols. 86r i ss. 
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Tancan, la qual estava totalment envoltada de recs." Ben entrar el segle XV, I'any 
1439, els tutors dels fills menors d'edat del difunt Pere Terrassa, de Cornella, 
arrendaven pel remps de cinc anys el dret de pastura i de recoliir llenya d'una gran 
peca de terra del mas Vilar, anomenada igualment «la Tanta»." 

Jaume Codina, en el seu exrens treball sobre la parroquia de Provencana, aporta 
gran quantitat de dades que no deixen cap dubte sobre la generalització del 
tancament dels prats a mitjans del segle XV. L'inventari de la devesa d'en Bellvís, 
efectuat I'any 1457, indica que aquella estava formada per cent cinquanta mujades 
de terra closes i vallejades, de les quals només setanta-set mujades eren de conreu." 
Un contracte d'arrendament del mas de Pere Antic, efectuat I'any 1477, indica que 
s'attendava «la dita torra ab  Les terres qui són dins lo clos de aquella, axiper conrear 
com per pasturar, e tores les altres terres hermes e inculturades fora lo dit ~ l o s » . ' ~  
L'enquesra del 1454, efectuada a instancia dels carnissers de Barcelona, mostra com 
un centenar de pagesos dkltics tenia una mitjana de sis mujades de prat, vallejat, 
dintre de les seves possessions." 

Les causes d'aquest fenomen general s'han de buscar en els canvis que, des de 
mitjan segle xiv, es produiren a I'interior de la comunitat rural, els quals es podrien 
resumir en I'inici d'un procés de diferenciació social interna de la pagesia. Els signes 
d'aquest procés eren I'ampliació de les explotacions agrícoles, que moltes famílies 
van efectuar amb la incorporació de terres vacants i masos ronecs, i la creixent 
desigualtat en el repartiment de la terra, perque I'ampliació de les explotacions no va 
beneficiar a tores les famílies per igual. 

Z'ampliació de les explotacions familiars va tenir una repercussió immediata en 
I'augment de la demanda de caps de bestiar bovi i equi, que eren els destinats a les 
feines agrícoks, i del qual el delta era totalment deficitari. La liquidació del 
patrimoni del difunt Pere Terrassa, de Cornella, efectuat pels seus marmessors I'any 
1439, indica que tenia en el seu mas dos bous, dues egues i dues mules d'edats 
diferents." El resultar de I'increment de la demanda d'aquest tipus de bestiar va ser 
doble: la revalorització dels terrenys de les masies destinats a pastures, i la seva 
protecció mitjancant tanques, i I'especialització d'un sector de la pagesia, la que 
havia aconseguit major extensió de pastutes deltiques, en la producció ramadera de 
bous, cavalls, egues i muls per al mercar interior. 

Jaume Codina ha publicat les Uistes de compra-venda de bestiar de la parroquia 
de Provencana, i constata que un nombre reduk de famílies (els Esquerrer, de 
Provengana; els Puig, de Sant Boi, etc) van efectuar bons negocis en el camp de 
l'explotació ramadera, com a subministradors d'animals de llaurar i de rransport. 

53. AHCB. Processos, C-XX-2, oum, 11. 
54. AHPB, Salvador Punyera, manual 2. 
5 5 .  CODINA, Jaume: Elr pagefos de Pmvrn(ann ..., vol. 1, pp. 346-347. 
56. CODINA, Jaume: Elr pngmm dr Pmvenynna ..., vol. 1, p. 374. 
S7. AHCB, Conwilers. C-XX-2, num. 11. 
78. AHCB, Salvador Punyera, manual 2. 



Així i tot, fins a finals del segle xv, la ramadetia delrica bovina i equina no va assolir 
I'auro-abastament. En el període 1493-1507, els pagesos de Provensana van efec- 
tuar més vendes de bous, vaques i muls a I'exterior que compres." 

La ramaderia ovina, el moltó i I'ovella, sembla ser que arrelh més tatdanament 
en el territori del delta, a partir de la decada de 1470, i en un contexte caracteritzat 
per una major movilitat economica. Els treballs publicats sobre les parroquies de 
Cornelli i Provencana:" coincideixen en assenyalar I'existencia d'una conjuntura 
economica favorable en les decades posteriors a la guerra civil. Els indicatius del 
millorament econbmic de les comunitats rurals s6n la multiplicació dels intercanvis 
de l'excedent de gra, bestiar, esclaus i eines de conreu, i el sobtat augrnent de la 
circulació monetaria, que s'observa, no només per I'increment deis contractes de 
cornpra-venda, sinó també per la generalització del préstec entre els mateixos 
pagesos, a través dels censals i violaris. Jaume Codina, a més, assenyala la genera- 
lització, en aquesta epoca, dels arrendaments de masies i peces de terca, que van 
possibilitar un nou sistema d'ampliació de les explotacions agrícoles familiars. 

L'inici d'un creixent endeutament entre els diferents sectors de la pagesia i la 
continuació del procés d'ampliació de les explotacions, mercts al sistema dels 
arrendaments temporals, van provocar la definitiva ruptura interna de les comuni- 
tats locals deltiques, i la seva divisió entre un grup minoritari de pagesos rics i un 
grup cada vegada més ample de piigesos empobrits o arruinats, en I'interior dels 
quals comenga a endevinar-se I'orígen del proletariat rural formar per mossos, 
pastors i jornalers. 

En aquest context de canvi socio-econbmic es produíla introducció en el territori 
del delta de la producció ramadera ovina intensiva. Les dades documentals són prou 
explicatives: el 31 de mar$ del 1484, el pages de Cornellh Bernat Tarragona va 
vendre vuitanta-dos moltons a un altre pages de Sant Feliu; Bernat Puig, de Sant 
Boi, va vendre 148 ovelles i 148 anyells a un carnisser de Sant Andreu del Palomar, 
el 27 de mar$ del 1483; " el mateix Bernat Tarragona, va vendre una altra partida, 
aquesta vegada de cent-setanta-sis ovelles, a un pages de Sant BoL6) El t rebd de 
Jaume Codina sobre Proveqana, ens informa que en el període 1493-1507, els pagesos 
d'aquella parroquia compraren un total de 65 1 ovelles i 299 moltons a fora~ters,~ dades 

59. Sobre vender de bstiar a Pmveqana, veure Cooirr~, Jaume: Elipagw, de Pmveniuna ..., vol. 1, 
pp. 398-401, 407-431, 450-452, 457, 458486. 

60. Aquern treballs rón els ja citan de Jaume Codina, sobre Provengana, i FEI~VANDE~TMBAL. Joan 
i FEWANDEZ TRABAL, J w p :  Elipagrro, dr ComcIiA dr Uobmpr  en rlrrdgidr XV i XVI. Exemplr drfmma&ó 
dúna aliprquin I d  uComeUa de Llobregar. Estudis d'His&ria», 1987, pp. 71-125. 

61. CODINA, Jaume: Elrp#gt~n~ dr Pwucnpna ..., vol. 1, pag. 423. 
62. CODIXA, Jaume: Elr papivi dr Pmueniana..,, vol. 1, pag. 423. 
63. Venda Q 14 d'wubre del 1503. AHPB, Jaume Vitar, Uibre de Vendes 13 (1503-1504). 
64. CODINA, Jaume: Urpaguos de Pmvrnyana ..., vol. 1, pag. 451. 
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que semblen indicar la dependencia dels propietaris d'eltics de ramats respecte de les 
fonts d'aprovisionament exteriors de la ciutat de Barcelona. 

En el tombant dels segles x V  i Xvt ,  doncs, els pagesos més potents de les 
comunitats rurals del delta del Llobregat, deixaren de ser protagonistes passius de 
I'ocupació del seu espai natural pels ramats de Barcelona, per entrar a formar part 
del vast negoci del proveiment de carn de la ciutat i de les parrbquies del seu entorn. 
L'element cfau d'aquest canvi va ser el control que els mateixos sectors de la pagesia 
obtingueren de les carnisseries locals. . . 
4. E/s rector$ mér benestants de /a  p#&a d;/rica prenen e/ control de /a carnisserier 

locals. 

Es fa difíril d'evaluar la presencia de la carn en la dieta alimenticia dels pagesos 
del delta en els segles x i V  i XV. Aixi i tot, la generalització de les taules de carnisseria 
en aquesta epoca demostra que la carn formava parr de I'alimentació d'una manera 
regular, i que les famílies pageses havieo renunciat a l'auto-proveyment d'aquesta 
necessitat. Una previsió alimentaria continguda en un heretament de I'any 1336, 
pet exemple, incloi'a trenca-cinc sous pro carnibus."' 

El problema és el de datar amb exactitud I'orígen de les carnisseries deltiques, 
doncs la font més regular, els registres d'esrabliments de la Batllia General de 
Catalunya, s'inicien a finals del segle x i v ,  i la majoria de concessions reials eten 
confirmacions de carnisseries que ja existien amb anterioritat. Els senyors jurisdic- 
cional~, a més, exercien el dret de tenir o concedir taula de carnisseria en el terme de 
la seva jurisdicció, des de molt abans que la rnonarquia reivindiqués l'exercici 
exclusiu d'aquesta regalia. 

Malgrat la inexist&ncia de documentació, la vila de Sant Boj, en la qual esta 
documentada la celebració d'un mercar setmanal a partir del 1238, amb cota 
seguretat havia de tenir carnisseria. Jaume 11 concedí al ciutada Guillem de Llacera 
la jurisdicció civil d'una part de la parroquia de Sant Boi, el 13 de novembre del 
1299, i des d'aleshores correspongué al dit senyor jurisdiccional la facultat de 
concedir taules de tallar ~ a r n . 6 ~  La mateixa facultar era exercida perla Pia Almoina 
de la Seu de Barcelona, institució eclesiastica que posseia la senyoria de la vila de 
Sant Feliu de Llobregat. Sabem que I'any 1372 aquesta institucib mantenia un plet 
amb la ciutat de Barcelona per causa de la seva carnisseria de Sant Feliu."' Un altre 
procés entre Francesc Ca-rovira, ciutada de Barcelona i senyor de la domas de 
Cornella, de mitjan segle XV, demostra que el senyor de la dita casa tenia el costum 
immemorial de concedir taules de carnisseria dios dels seos alous, des de molt abans 
de la primera concessió reial del 1438.68 

65. ACA, Pia Almnina, perg. 4-58-48. 
66. ACA, Cancelleria, reg. 2593, falr. 30" i rs. 
67. ACA, Caocelieria. reg. 197, fols. 40r-40". 
68. ACA. Batllia, Processos antics, 1441. V .  



El consum de carn també era regular en la vila de Molins de Rei en la segona 
meitat del segle XIV. El rei Pere el Cerimoniós autoritta el ciutadi Berenguer de 
Relat, senyor de Molins de Rei, a imposar durant cinc anys un impost sobre el mercat 
per a financar les obres d'enmuraliament de la vila (imposicionibus seu adjutas in 
pane, vino, rarnibus et aliis quibuscumque rebus et mercibus), el 1 5  d'abril del 
1374.69 El consum de carn a Molins de Rei havia de ser considerable, perque 
Galcerao de Cruiiles, senyor del castell d'olorda, intenta infructuosament de cons- 
truir una taula de carnissetia en el camí teial, ptetensió que va topar amb ioposició 
dels jurats de la vila, la qual havia estar incorporada recentment a la Corona.'" 

La generalització de les taules de carnisseria lwals s'esdevingué amb tota 
seguretat en les primeres dkcades del segle XIV. L'any 1329 representaven una 
activitat prou imporrant com pera cridar I'atenció de la ciutat de Barcelona, la qual 
en aquesta data, segons Bruniquer, promulga les primeres ordinacions sobre I'afora- 
ment de carns en el seu territori." Lavigilancia que el mostassaf de la ciutat pretenia 
exercir sobre les carnisseries del territori, va ser una continuada causa de conflictes 
entre el municipi i els pobles durant tota la baixa edat mitjana. 

L'enorme penetració de la burgesia barcelonina en les estructures de la propietat del 
delta, a partir del sede XIII, va concentrar en aquest grup social el control del proveiment 
de la carn a les comunitats rurals, i va convertir les rendes provinents de les carnisseries 
en un capítol m& dels ingressos de la renda senyorial. La noverat que es pmduí a 
comencament del sede xV, va ser la vigorosa reivindicació que la monarquia va dur a 
terme del dret d'establir les taules de carnisseria amb exdusivitat. 

L'objectiu principal de la monarquia, en reivindicar I'exercici exclusiu de la 
regalia, era fonamentalment econbmic, doncs a base d'establiments emfit&utics de 
les llicencies de tallar i vendre caro pretenia desviar en favor del reial patrimoni una 
part de les rendes produides per aquella activitat en expansió. En el període 
1352-1 506, el Batlle General de Catalunya concedí vint-i-dos Ilickncies de carnisse- 
ria (veure quadre num. 2 ) .  sis de les quals van ser concedides a ciutadans de 
Barcelona, una al monestir de Valldonzella, tretze a pagesos locals i dues als jurats o 
obrers de les parrbquies. El resultat de la intewenció de la monarquia, doncs, va ser 
el traspis paulatí de les carnisseries locals en mans de les famílies pageses més 
potents de les comunitats rurals. 

69. ACA, Cancelleiia, reg. 1981, fots. 112" i SS. 
70. ACA, Barllia, classe 7.* Ab, 20, fols. 33" i s. 
71. Rúbriq~ri de Bruniquer .... vol. IV, pag. 71. 
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QUADRE NUM. 2 

Data estabiiment Data traspas 
Parroquia Propietari conegut al comú 

Sant Boi 

Provencana 

Provencana 

San Just D. 

Sanrs 

Provengana 

Sants 

El Prat 

Sant Joan D 

Cornella 

Esplugues 

Sant Feliu 

Sant Boi 

GuiUem Cabastida, 
ciutada 

Bernat Rosell 
Bernat Rouric 
Joan Amat 
Pere VendreU 

Guillem Tarragona 

Bartomeu Cristih 

Bartomeu Costoller, 
de Martorell 

Pere Ferrer, 
ciutada 

Joan de Sanca, de 
Valencia 

Bernat Gual 

Joan Puig 

Joan Vilar 

Jaume Terré, 
ciutada 

Pere Torrent 
ciutadi 

Monestir ValldonzeUa 

03-04-1391 
segle XVI 

27-07-1418 

19-08-1435 08-04-1 559 

07-05- 1438 s. XVII 

26-04-1455 



Esplugues Rafe1 Móra 04-05-1458 
ciutadh 

Provencana obrers parroquials 01-05-1460 

Sarria Gaspar Carner 02-04-1470 

Vallvidrera Antoni Ferrer 30-05-1470 

Sarria Pere Rifós 19-09- 1470 
(propietat del 
monestir de Pedralbes) 

Sant Just D. Mateu Carbonell 20-03-1477 

Sant Boi Antoni Pelegrí 06-02-1481 1619 

Sant Boi Jaume Puig 17-05-1493 1619 

Sant Joan D. jurats parroquials 04-04-1 506 

Font: ACA, Batllia. Llibres d'establiments. Nota: No estan compreses les carnisse- 
ries dels senyors alodials i jurisdiccionals. 

L'administració de les carnisseries locals oscil.la, al llarg del segle xv, entre la 
gestió directa per part dels seus propietaris i I'arrendament. Vany 1391, per 
exemple, Guillem Tarragona tenia a jornal en la seva taula de Provencana el 
carnisser narbones Ramon Sunyer. Els propietaris de la carnisseria del Prat, en canvi, 
I'arrendaven indistintamenr a parriculars de Sant Boi, Provenc;ana o Barcelona 
(veure quadre num. 3). 

QUADRE NUM. 3 

ARRENDAMENT CARNISSERIES PROVENCANA 1 EL PRAT (S. XV) 

Data Propietari Arrendatari Temps Lloguer 

10-03-52 Jaume Amigó, Galceran Carala, 
carn. Prat Sant Boi 5 anys 27 lb, 10 s 
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1470 obrers Provencana Joan Bages, 1 any 
Provencana 

1482 obrers Provencana Bernat Oliver, 1 any 51 l b  
Provencana 

13-12-83 Joan Amigó, Bernat Duran, 5 anys 20 l b  
carn. Prat Provencana 

21-05-90 obrers Provencana 
i els Routic Amau Jorda 1 any 52 ,5  l b  

13-03-92 Joan Amigó, Joan Castellar. 1 any 12 l b  
carn. Prat de Barcelona 

18-10-94 ohrers Provencana societat entre Bn. 
Oliver i Pere Caides 
amb Joan Mateu, 
de Barna 

20-10-94 Joan Amigó, Joan Baldori, 1 any 10 l b  
carn. Prat Sant Boi 

Font: Jaume Codina, Elj pagesoJ de Provencana, vol. 1 

En les darreres dkades del sede xv es va prcduir el sovintejamenr de les relacions 
comerciais entre els carnissers autcktons i foranis, que eren de tres tipus: compra-venda 
de bestiar, arrendament de les carnisseries locais a camissers barcelonins i la introducció 
del sistema de societats per a I'explotació de les carnisseries locals. Aquest darrer sistema 
va anar guanyant terreny en els darrers anys de la centuria. 

El 28 de mar$ del 1495, per exemple, se signaren uns capítols entre Bernat 
Tarragona, carnisser de Barcelona, i Joan Vilar de la Macaneta, propietari de la 
carnisseria de Corneliti, sobre la creació &una societa~ srindjendi carnibus en la taula 
d'aquella parr&quia. En virtut dels capírols signats, Joan Vilar es comprometia per 
un any a tallar només carn de moltó del seu consoci, a tenir els ramats del carnisser 
barceloni en els seus pasturatges i corrais, a soldejar un o dos pastors per a 
guardar-los i a donar bons comptes setmanaiment de les vendes. Bernat Tarragona, a 
canvi, havia de pagar-li vuit diners per cada moltó exorxat, li concedia l'aprofita- 
ment del cap, la freixura, el ventre i els peus dels animais morts, i es comprometia a 
abonar-li vuit sous mensuals per cada pastor contractat. Joan Vilar podia tallar, 
dutant la duració del contiacte, qualxvol altre espécie de carn llevar de la de moltó. 



Un contracte molt semblant, signar entre el mateix Bernat Tarragona i el carnisser 
Joan Aranell, de I'Hospiralet, establia una soldada global pet al carnisser local de 
quaranta Iliures, en lloc del pagament d'una quantitat per cap de bestiar escot- 
xat. '' 

Hom constata, ultra la dependencia dels carnissers locals respecte deis més poderosos 
carnissers de Barcelona, una tendencia a la prolerarització deisprimers en aquest tipus de 
contracte. Altrament, I'objectiu que peneguien els carnissers barcelonins, a més de 
I'incremenr de les vendes, era I'intent d'assegurar el lliure accés dels seus ramats a les 
pastures deltiques que tenien vedades. El mateix municipi barceloní utilitza aquest 
sistema, en arrendar les carnisseries locais en eis segles X ~ I - ~ ~ I I .  

5 .  Afinals delsegle XVs'inicia el tra~pus de /es rarnisseri~s del delta a manr delsjuratr 
i representants del gouern local. 

En aquesta epoca algunes comunitats rurals posaren sota el seu control directe el 
proveiment de la cam. En principi, aquest nou canvi del sistema de gestió de les 
carnisseries locals responia més a I'interhs de les comunitats per obtenir emoluments 
que a un objectiu de vericable conrrol del provelment. 

Aquest sembla ser el cas dels obrers parroquials de I'Hospitalet, els quals 
obtingueren Ilicencia de Joan II,1'1 de maig del 1460, pera construir un nova taula 
en la pobla de I'Hospitalet, els beneficis de la qual s'bavien d'esmergar en I'acaba- 
ment de la nova església partoquial." Com que la concessió va motivar conflicres 
amb eis carnissers particulars de la parroquia, el Batlle General de Catalunya 
autoritzi els obrers a traslladar la taula dins del terme de Cornellk," cosa que motiva 
un altre conflicte amb el carnisser de la parroquia veina, que nova ser solucionat fins 
l'1 1 d'octubre del 1461, amb una rectificació dels límits dela carnisseria de Cornella 
i el pagament de cent florins en concepte d'indemnització." Els jurats de Provengana 
acabaten comptant les taules de carnisseria als particular; de la parroquia, a 
comengaments del segle XVI. 

Els jurats de Sant Feliu, en canvi, incentaren sense llic2ncia reial construir una 
nova taula en el camí reial, pretensió que va topar amb la prohibició del Batlle 
General de Catalunya, efectuada el 6 de marc del 1459,'6 doncs la construcció de la 
nova carnisseria perjudicava I'establiment privatiu que el Batlle General havia 
efectuat en favor de Pere Torrenr, I'any 1458. Finalmenr, els jurats de la dita 
parroquia van ser sots-establerts pel propietari foca de la carnisseria, I'any 
1479." 

72.  CODINA, Jaume: E/$ prt8e1ai de Pmvrnpma .... vol. 1, pag. 409 
73. ACA, Cancelleria, reg. 3370, fols. 162r i ss. 
74. ACA. Batllia. classe 6.. A 77, fol. 30r. 
75. AHPB, Bartorneu Requesens, Manual 6 11460-61). 
76. ACA, Batllia, clase 7.' Ec, 1,  fol. 40r. 
77. ACA, Batllia, Pmcesros anrics, 1491. ID. 
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El paulatí [raspas de les carnisseries de mans de la pagesia benestant als jurats 
parroquials, no va suposar cap p4rdua de poder economic i social per a I'élite 
dominant de la pagesia local. El govern de la comunitat havia deixat de ser la 
representació de I'assemblea de tots els veins per esdevenir, com a resultat del procés 
de diferenciació social intern, el govern d'un consell redult dels pagesos possessors de 
la major part de les terres, i per aixo les rendes de la carn es mantingueren en mans de 
la mateixa classe, que era la que arrendava normalmenr les taules de carnisseria que 
anualment subhastaven els iurats. 

La cohesió interna de les comunitats deltiques en els segles XIiI-XIV, que 
responia basicament a una certa igualtat del repartiment de la terra i a la possessió de 
béns i drets comunitaris immemorials, va fer possible la resposta unitaria de les 
esmentades comunitats davant les agressions i abusos provinenrs de I'exrerior, que 
cristal.litz& en el moviment unanime dels pobles en defensa del dret de la lliure 
pastura. Els capítols presentars al rei I'any 1390, sobre el bon manteniment de les 
skquies i canals de desguas, representaven el moment de maxirna identiftcació 
col.lectiva del conjunt de les comunitats del delta amb el territori peculiar sobre el 
qual estaven assentades. 

En el segle XV es va produir la ruptura de la unitat i cohesió inretnes de les 
comunitats, degut a causes fonamentalment endogenes. La creixent diferenciació 
social i la divisió de les comunitats entre pagesos pobres i tics, va ser la causa 
principal de la ruptura interna. La concentració de la producció ramadera, -primer 
bovina i després ovina-, en mans d'unes paques families, les quals eren les possesso- 
res de la major part de les pastures dkltiques i de les taules de carnissetia, va 
contribuir molt més que I'acció de la ciutat de Barcelona a la privatització i 
tancament del territoti i, en deftnitiva, a l'oblit dels drets comunitaris. 

El tancamenr dels pasturatges i ptats era la defensa de les comunitats turals, o 
dels sectors més benestants d'aquelles, a la invasió del seu espai pels tamats de la 
ciutat. El trencament de ponts i camins, en canvi, podria ser la tesposta hostil i 
violenta dels sectors més empobrits de la pagesia, que eren eis que més sofrien les 
conseqükncies de la privatització del territori i el retrocés continuar de les practiques 
comunals. 

El resultat de tot va ser la desorganització interna de les comunitats, la manca de 
resposta unitaria, i'abandó de les vies legals per a resoldre els conflictes i la 
degeneració d'aquests en avalots i iluites de bandols. Els capítols i ordenances del 
1390 novan ser executats amb regularitat, i I'objectiu que perseguien, el sanejamenr 
i ordenació del territori dkltic, va acabar recaient en el municipi de Barcelona, el qual 
era l'únic que tenia veritable interes en assegurat el lliure transit dels ramats pels 
prats i pastures. Una crida anual, pregonada pel batlle de Barcelona a instancia dels 



consellers, recordava als terratinena del delta oriental, amb amenasa de forres 
multes, I'obligació de netejar els canals, skquies i corredores, i castigava dutament els 
culpables de I'enderroc i trencament de ponts." 

1. Le, compet2ncies i funcions del Batlle General de Catalunya i la reva repercusió en el 
tewitori deltic. 

A partir del segle XIII, i enmig de les lluites polítiques, el rei efectua una 
energica defensa jurídica de llurs drets sobre els béns de I'antic fisc, que el resorgi- 
ment del dret roma reconeixia de nou al monarca. En el territori deltic, el procés de 
feudalització de I'alta edad mitjana tingué efectes desastrosos sobre el Reial Patri- 
moni, el quai perdé gairebé la totalitat deis estanys, salines, prats i pastures, que 
anaren a parar a mans de I'aristocracia laica i esclesihstica, i posteriorment de 
membres de la burgesia de Barcelona. Jaume 1 va comprar diversos prats, estanys i 
aiguamolls per a recuperar el domini sobre el territori déltic, i un Ilarg plet 
esdevingut I'any 1294, entre el rei i els propietaris del Remolar, I'Albufera i salines 
del Remolar, en el delta occidental, reconegué en favor del monarca la propietat 
alodial dels estany~. '~ Llevar de les intenses etapes aiienadores de la segona meitat del 
segle XIV i darrers anys del regnat de Joan 11, el Reial Partimoni va efectuar una 
continuada expansió durant la baixa edad mitjana, especialment duranc el regnat 
dels primers monarques de la dinastia Trastámara. 

La Batllia General de Catalunya, institució cabdal de la monarquia, intervenia 
en I'ordenació de I'espai del delta amb la seva triple funció d'administradora del 
patrimoni alodial del rei que no s'havia alienar, dels drets de supetioritat feudal i de 
les regalies del monarca.s0 Aquesta darrera funció 6s la que va tenir una repercussió 
més directa, doncs corresponia al Batlle General I'establiment dels béns vacants 
(aigualeixos, illes de riu, arenals) i la concessió a particulars de l'ús de béns públics, 
com podien ser aigües corrents, forns i tavernes, ponts i barques, mines i salines, 
etcktera. L'exercici de les regalies reials va ser el dret que el Reial Patrimoni 
reivindica amb més energia durant els segles XIV-XV. 

A més, el Batlle General exercia una important funció normativa mitjan~ant el 
pregonament de crides sobre la utilització i repartiment d'usos comunals, com la 
pesca de la saboga del Ll~bregat,~'  i judicial, doncs en el seu consistori s'evocaven, en 

78. COOINA, Jaume: E/$ pagpror de Plovrnfann ..., vol. 1, pp. 373-374. 
79. ACA, Cancklleria, reg. 2585, fols. 140" i SS. 

80. La informació sobre la Batllia General de Catalunya esta extreta de FERRO, Víctor: Eldref 
públir rarnU. Ler inrrirrrrionr a Caraluzya fin3 n/ decrer de Nova Plírnrn. Vic. Eumo ed. 1987, pp. 
99-97 ", ,c. 
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primera instancia, tots els plets que afectaven el Reial Patrimoni. Totes les decisions 
del Batlle General o de Ilur Ilocrinenr, doncs, tenien una immediata repercussió en el 
territori, i molt rnés en el del delta, on I'abundancia d'aigualeixos i estanys donaren a 
aquella institució una funció reguladora tant o més important que la de la mateixa 
ciutat de Barcelona. 

2. La política de concerrions privatives de béns públicr, per part de la Batllia 
General de Caralunya, e3 converteix al  l/arg del segle XV en un nou factor 
impulsador de la privatització de territori deltic. 

L'analisi dels registres d'establiments de béns públics de la Batllia General de 
Catalun~a permet constatar la supeditació de la institució als inreressos polítics 
conjunturals de la monarquia, i la seva constanr indinació en afavorir els grups més 
poderosos de propietaris deltics. La primera constatació sembla normal, ates que, en 
definitiva, el rei utilitzava el seu patrimoni per a premiar ileialtats i fidelitats 
polítiques, i perquk els Battles Generals eren personatges influents i totalment 
immersos en la vida política, com van ser Galceran de Requesens, en el regnat 
d'AIfons el Magnanim, i Joan Ca-riera en el regnat de Joan 11. Aquest darrer 
monarca va urilinar a fons el Reial Patrimoni per atreure el seu bando1 les classes 
dirigents del Principat, i efectua en la decada del 1470 importants alineacions i 
concessions de béns i drers al Llobregat, que van ser la causa directa d'una Ilarga 
etapa conflictiva per la pnssessió i repartiment dels usos comunitaris de béns pú- 
blics?' 

Respecte de la segona constatació.s'observa I'acaparament per part de ciutadans 
de Barcelona propietaris de terres dhltiques, i de certs pagesos authctons, de tores les 
concessions emfiteuriques d'aigualeixos, béns vacanrs i drets de domini públic 
fveure quadre núm. 4). 

QUADRE NUM. 4 

CONCESSIONS PRIVATIVES DEL BATLLE GENERAL 

Data Beneficiari Bé concedir 

12-09-1319 Guillern de Llacera, ciutada illa del Llobregat, sota el pont 
de Sanr Boi 

14-09-1372 Tomas Llull, ciuradk devesa a Sant i Sant Andreu del 
Palomar 

82. Concesrions de Joan 11 que afecten al Llobregat: ACA, Cancelleria, re 2287. fols. 621 i sr; 
reg. 3388, fols. 48r i SS; fols. 79" i rs; reg. 3356, folr. 87r i SS; reg. 3459. fols. 8&; i ss; rqq. 5191, folr. 
133r i sr; reg. 3461. fols. 101 i ES. 



Bartomea Ca-rovira i Angelina estanys Remolar i Albufera, 
Terré, ciut. amb aprofitament privatiu 

Lleonard Antic, mercader dret privatiu caca, pesca i pas- 
tura en les seves possessions de 
Provencana, al costat del riu 

Guillem Marc, de Provencana aigualex del riu Llobregat 

Bartomeu Asbert, de Sta. Colo- illa del riu Llobregat 
ma Cervelló 

Guillem Marc, de Provengana dret privatiu de casar aus aqua- 
tiques en el Llobregat 

Bernat Turell, cavaller dret de pesca en el Llobregat, 
des del mat a la roca de Droc 

Bernat Vidal, ciutadi aigua i dret de pesca a I'estany 
del Port 

Pere Daguerri dret de pesca en el Llobregat, 
des del mar a St. Andreu Barca 

Joan Almog&ver, conseller del dret de pesca en el Llobregat, 
rei des del mar a la roca de Droc 

Berenguer Joan de Requesens, dret de pesca en el ~lobregat,  
noble des de Martorell al mar 

Bernat Turell, cavaller confirmació donació 1468 

Antoni Puig, de Sant Boj illa del Llobregat, amb dret pri- 
vatiu de caca, pesca i pastura. 

Francesc Burguks i de Santcli- tres illes del Llobregat, amb 
ment, cavaller aprofitaments privatius 

Joan Calopa, de Sant Joan D. aigualeix del riu 

Joan Agullana, ciutadi aigua per a regat 

Joan Modoleil, de Sant Just aigualeix del riu a Sant Boi 
Desvern 
Ferran Maimó, donzell fusta i llenya que porti el riu 

Llobregat 



DELTA DEL LLOBREGAT (SEGLES XIV-XV) 215 

Font: ACA, Batllia. Llibres d3Establiments. Nota: En la present relació no 
consten els establiments denunciats com a il.legals per la ciutat, els quals, per fer-se 
molts d'ells d'amagat, no es troben en els registres. 

Cal distingir entre el simple establiment emfiteutic d'un b4 vacant i la concessió, 
per part del Batlle General, del dret d'aprofitament exclusiu de béns de domini 
públic. Aquesta darrera categoria de concessions era la més lesiva per als pagesos 
pobres de les comunitats. 

La concessió del dret de pesca en el Llobregat, efectuada al noble Berenguer Joan 
de Requesens en pagament del serveis prestats a la monarquia durant la guerra civil, 
deia: promittentes vobis ... non permittet seu permitfent ... quemcumquem alium ve1 alios 
piscari in dicti fluminis spacio, niri vos, dictum nobilem e t  vesiros,"' i va motivar 
enfrontaments arnb els pobles de les ribetes del riu, car vulnerava la disposició 
d'Alfons el Magninim, de 6 de mar$ del 1432, que assignava un dia determinat de la 
setmana a cada parroquia, fins que una sentencia reial de 14 d'octubre del 1481 va 
declarar que ambdúes disposicions eren  compatible^.^^ 

Altres concessions limitaven la lliure cacera en els marges del Llobregat, com 
la carta precaria dels estanys del Remolar i I'Albufera concedida als Terré i 
Ca-rovira, la qual va anar acompanyada &una crida pública prohibint a totbom 
casar i pescar en els estanys, amb multes de cent sous i la confiscació de les captu- 
r e ~ . ~ ~  

Pero les concessions més conflictives van ser les autoritzacions de tenir devesa 
privativa de pastura que la Batllia General de Catalunya concedí indiscriminada- 
ment a diversos terratinents del Llobregat. L'any 1424, Aifons el Magnanim féu una 
concessió de devesa al mercader Lleonard Antic, i l'autoritza a cloure amb tanques i 
bardisses una pega de terra que ja estava envoltada de recs, perque el mercader 
s'havia queixat al monarca que molts habitants de Provensana entraven en els seus 
prats arnb bous i altres animals, pasturant, cagant i tallant lienya. El privilegi reial 
autoritzava el mercader a cloure i impedir i'entrada en la seva finca, anomenada 
«Devesa d'en Bellvis», i a imposar multes de trenta sous als infractors (Ita quod 
deinceps nullus sir ausus, in dicto vetato defesia sive boalari, animalia sua sive bestiare 
pro paspe do nec alia inmittere, nec venari cirogrillos nec lepores, necque l i p a  scudere 
nsque asportare iam risa que sit in dicta deffe~ia).'~ 

En l'establiment d'uns aigualeixos a Antoni Puig, de Sant Boi, el 3 d'abril del 
1481, es troben les mateixes clausules: Ita quod ab inde, in dicta insula seu parte 
illius, nullus audeat mittere seu mitti facere aliqua animalia grossa nec minuta, 
prostando seu pascendo in eadem insula seu parte illius, nec aliquis cuisvis condicionis 

83. ACA, Cancelleria, reg 5191, fols. 1 3 3 ~  i SS; BatUia, dasse 2."a, num. 3, fds. 147" i SS. 

84. ACA, Batllia, dase 7.' Ab, 25, fols. 63" i ss. 
85. 28 de desembre del 1416. ACA, Bariiia. clase 7.' Ab, foln. 2 %  i SS. 
86. ACA, reg. 2591, folr. 181r i rs. 



possit uenari seu uenari facere.. . absque licencia uestri er uestrorum; immo dicta insula sir 
deuesia uestri et ue~trorum.~' 

La política de concessions privatives dura a terme per la Batllia General de 
Catalunya en el delta del Llobregat, va provocar un continuar retrocés dels drets 
d'empriu comunitari dels béns públics, va significar un nou atac al dret de lliure 
pastura i, en definitiva, fou un factor més de tancament i privatització del territori 
deltic. 

EL DESENVOLUPAMENT DEL CONFLICTE EN EL SEGLE XV 

1. L'aixecament delsagramental, í'estiu del 1425, posa de manifit les contradiccions 
dels conse1Lers de Barcelona i la seua impossibilitat de resoldre el conflicte deLs 
pasturatges del deha. 

En les primeres decades del segle XV, la situació del delta va anat empitjorant. 
Els pobles es trovaben dividits i alterats, i les crides dels anys 1409 i 1435 responien 
a un estat de violencia latent que les autoritats intentaven prevenir. 

La pagesia portava més d'un segle d'enfrontaments legals per aconseguir poca 
cosa més d'unes sentencies que, a la practica, no eren respectades, i veia com el 
constant increment dels ramats de la ciutat acabaria eliminant els darrers reductes 
dels seus drets comunitaris. En aquesta epoca confluyen, en el rerritori del delta, el 
conflicte irresolt de la centúria anterior i el nou conflicte de la invasió de les pastures, 
agreujats per les concessions privatives que duia a terme el Batlle General de 
Catalunya. La reacció espontania dels pagesos va deixar de banda els procedimenrs 
jurídics del segle anterior, i arreu es tancaren els prats i pastures i, els sector més 
radicals, tancaren els camins i ensorraren els ponts dels recs i les skquies, arribant al 
foragitament a m i  armada dels tamats de la ciutat. 

A l'estiu del 1425, un incident dels pagesos del Prat i de Sant Boi amb el senyor 
de la torre Burgesa, a Viladecans, va estar a punt de provocar una explosió de 
violencia generalitzada. Joan Burges, senyor de la dita torre i ciutada preeminent, 
ordena la captura d'un gran nombre de bestiar boví que pasturava per les marines 
del delta occidental, i la teacció dels pagesos va ser immediata i contundent. El 
sagramental de Sant Boi va ser convocat a toc de campana. sense el previ consenti- 
ment ni la presencia dels sobre posats, i la milícia prengué amb m& armada la torre 
Burgesa, de nit, on estaven els animals capturats, enfonsant i cremant tapies, portes i 
bardisses, i per la forga retornaren el bestiar als seus amos. El sots-verguer de 
Barcelona va havet d'acudir per a calmar I'avalot. La commoció causada pet 

87. ACA, Badlia, clasre 2.' Aa 5, fois. 44r i SS. 
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I'aixecament del sagramental va ser considerable, i arriba a Barcelona en un moment 
en que les protestes dels mercaders sol.licitant una obertura política del govern de la 
ciutat tenia acaparada l'atenció dels c~nse l ie rs .~~  

En el conflicte s'enfrontaven un ciutada, membre de I'élite dirigent de la ciutat, i 
el sagramental del Llobregat, institució que estava tutelada per les autoritats 
municipals. Per evitar I'enipitjorament del conflicte i la degenerad en lluites de 
bandols, els consellers forgaren a les dues parts a acceptar una solució iie compromís, 
mitjangant el nomenament d'uns arbitres que foren els mateixos consellers, assesso- 
rats pels advocats ordinaris de la casa de la ciutat. 

La investigació per aclarir els fets s'inicia immediatament i va ser portada amb 
gran rapidesa i eficacia, de tal manera que la sentencia arbitral va ser pronunciada el 
15 de setembre i notificada immediatament a les dues parts. 

El contingut de la sentencia, de fet, no entrava en el fons de la qüestió, que era el 
reconeixement o no de la lliure pastura, i donava la raó al senyor de la torre Burgesa. 
basant-se únicament en la possessió de la jurisdicció civil i criminal que aquell havia 
provat documentalment. Els consellers condemnaren els pagesos a restituir el bestiar 
pres en I'avalot i declararen el sagramental responsable subsidiari del pagament de tots 
els danys i de~perfectes.~~ Joan Bur& teclama una xifra desorbitada d'indemniuació, 
que va ser teduyda pels mateixos consellers a noranta-cinc lliures i quatre sous. 

La solució donada pels consellers va servir per aturar I'enfrontament, pero al no 
entrar en la qüestió de fons, no va satisfet a ningú. Els pagesos reclamaren i iniciaren 
un plet en el tribunal de la Batllia General de C a t a l ~ n y a , ~  al.legant que les marines 
eren patrimoni del rei i sol~licitant que el Batlle General evoqués la causa al seu 
consistori, pero aquella institució s'inhibí i el procés no va arribar a iniciar-se. 

D'altra banda, els consellers, en prendre partir pel senyor de Viladecans, van ser 
.acusats pels carnissers de no atendre al bé públic de la ciutat, perque la falta de 
recolzament de la lliure pastura perjudicava els tamats que cada dia trobaven més 
impediments per a pasturar per les marines deltiques. L'aixecament del 1425, doncs 
posa de manifest la contradicció dels consellers, entre els seus inreressos de classe i els 
col~lectius de la ciutat, i mostra la impossibilitat del grup dirigent de la ciutat de 
resoldre el conflicte de les pastures del delta. 

2. L'accés del partir de la Busca al govern municipal, la tardar del 1453, dóna 
noves esperances als carnissers de mldre  favorablement el conflicte de les 
pustures del delta. 

Després del frac& del 1425, el conflicte dels pasturatges es va anar integrant en el de 

88. BATLLE GALLART, Carme. La mrir rorinl y rromómica de Bacalona n mediador del riglo XV, 
Barcelona, *Anejos del Anuario de Estudios Medievales*. 1973, vol. 1, pp. 137-144. 

89. ACA. Bstllia, Procersos antics, 1425, 10. 
90. ACA. Batllia. dasse 7.' Ab 23, fol. 33". 



la Uuita política que ek partin de la Busca i la Biga mantenien pel control del govern 
municipal. Els carnissers, molts dels quais formaven part del sindicat buxaire, acusaven 
als ciutadans honrats de connivencia amb els qui impedien la Uiure pastura i, fins i tot, 
de corrupció. Cada vegada quedava més patent que la solució d'aquest i de molts altres 
problemes només podia venir d'un canvi d'orientació política. Es per aixo que el gremi 
de carnissers va veure I'oponunitat de donar ungir favorable a Uurs demandes el darrer 
trimestre del 1453, quan el nomenament de Galceran de Requesens per ocupar la 
Uoctinhcia general del Principat, amb I'oposició de tots els estaments privilegiats, feia 
possible el tant desitjat canvi en el govern. 

El 13 de novembre, el prócer dels carnissers, Joan Cortit, presenta al lloctinent 
un llarg memorial que contenia totes les queixes i reclamacions del gremi.'' El 
memorial comencava recordant els privilegis antics que oncedien a la ciutat «certs 
térmes e territoris amples, e abundoses driposts a pastura dels animals, sens prejudi- 
ci o detracció dels possehints les terres ladonchs dripostas a cultura, assenyaladament 
de CasteUdefek fins a Montgatn, i tot seguit es passava al capítol de les acusacions. 
En primer Iloc, els carnissers deien que «per negligencia o desidia dels regidors de la 
cosa pública, insol.licits en la conservació del patrimoni públich, molts ambissiosos 
de ocuparse de aquell, e no attenents al prejudici que li ere fet, se han occupats tant 
dels dits térmes, uns ab propica auctoritat, altres ab stabliments subrepticis se han 
fets fer al Baile General de Cathalunya o baUe de la dita ciutat, e altre qui.s havien 
apropiat so que llur no ere», i que el resultat era que no quedaven terrenys lliures per 
a pasturar i es veien forcats a entrar en terres cultivades, cosa que ja havia provocat 
processos civils i, fins i tot, de criminals. 

Un cop efectuades les acusacions contra el Batlle General i el de la ciutat, els 
carnissers recordaven que en temps passats «alguns dels bons conseilers~ vetllaven 
per la conservació dels pasturatges, delimitant-les amb mollons amh les armes de la. 
ciutat i ordenant I'enderrocament de les tanques que ocasionalment apareixien en el 
territori de la ciutat, pero que «de algun temps ensa, crexent la malícia dels homens, 
los balles e concellers que segons los costums antichats són anats a rompre les dites 
tanques, prenien sobornacions dels dits carnicers per fer la dita ruptura, e aprés han 
donada facultat als dits occupants, amb altre sobornació de ells rebuda, de tornar e 
fer tornar les dites tanques, e axí los dits occupadors han presa tanta de audacia que 
ab ma armada foragiten lo dit bestiar e prohibeixen aquell entrar en les dites terres, 
continuant llur reprobada occupación. 

Finalment, els carnissers afirmen «que certes persones inspirades per lo Altismen 
han treballat per a que les dues parts afectades pel conflicte de les tanques, els 
terratinents de terres cultivades i els carnissers, arribin a una concordia, i per aixo 
demanaven al Uoctinent general que «li plajia, de continent, manar pendre informa- 

91. AHCB, Diversorun 111, XV-3, folr. 176r i si. 
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ció dels dits térmens, mollons o fites, axíde aquells qui.n són stats remoguts, vists e 
ara existents, e axi matex de la bona o mala pratiques en lo passat observades per los 
dits balle e concellers, per tant que promptíssimament vostra senyoria puxa provehir 
en fer rompte les dites tanques, per ajudar los dics besciars, de que seran los dits 
antichs terratinents preservats de tots danys*. 

El contingut del document és interessant perque permet constatar, d'una banda, 
la responsabilitat dels dirigents de la Biga en permetre i consentir, fins i tot amb 
suborns, l'ocupació de les pastures. A més, denunciava la corrupció dels antics 
dirigents municipals i també dels oficials de la Batllia General de Catalunya. als 
quals s'acusava de permetre ocupacions il.legals de terres i d'efectuar establiments 
de terres vacants sente el coneixement de la ciurat. 1 també deixa entreveure 
i'existkncia d'un pacte entre els carnissers i eis xantichs terratinentsn, contra els 
quals no es dirigia la reclamació dels carnissers, sinó que aquella anava contra els 
ocupants i1.legals dels prats i pastures. Finalment, els carnissers efectuaven una 
doble petició: I'enderrocament de les tanques i I'inici d'una investigació sobre 
I'actuació dels consellers de la Biga. 

El procés de les tanques del Llobregat s'inscrivia en el conjunt de mesures 
judicials i administratives urgents que el lloctinent i els nous regidors havien iniciat 
contra el mal govern dels ciutadans honrats, i és evident que imperatius d'ordre 
politic exigien una ripica i eficac resolució del conflicte. 

Galceran de Requesens va acceptar I'inici immediat de les investigacions i 
encarrega la causa a tres juristes del Reiai Consell, dels quals aimenys dos eren 
buscaires i reialistes ~onvencu t s .~~  Un d'ells era Pere Boquet, dirigent del sindicat i 
durant els anys de govern de la Busca embaixador permanent de la ciutar en la cort 
d'Alfons el Magnanim a Napols. L'odi dels dirigents a la Biga contra aquest jurista 
va arribar a l'extrem de demanar al lloctinent la seva expulsió del Reial Consell, 
petició que naturalment no va ser atesa. L'altre jurista, Miquel Pere, s'havia destacat 
per la seva fidelitat al lloctinent en el moment que la ciutat i la Diputació recusaven 
el seu nomenament per il.legal. El tercer jurista encarregat del procés, Tomas 
Mieres, podria ser el ciutada d'aquest nom que apareix a la llista dels ciutadans bus- 
caires. 

Les enquestes i inspeccions del territori s'iniciaren tot seguir, i el 27 de novem- 
bre, el lloctinent general publica una ctida intimant a tots els ocupants de prats i 
pastures que presentessin els titols que legitimaven llur ocupació. 

Durant el primer trimestre del 1454, els jutges procediren a examinar la 
documentació presentada pels pagesos i la sentencia del lloctinent general fou 
pronunciada el 13 d'abril del mateix any. De la seva lectura es despren que un 
centenar de pagesos i terratinents van poder justificar la possessió dels prats i erms 
que havien tancat i van veure legalitzada la situació dels seus predis. 

92. La inforrnaciódels juristes estaextreta de BATLLEGALLART. Carmen: Lz cririrrorial ..., vol. 1. 
pp. 257-258, 262, 603. 



S'ha conservar un fragment de I'enquesta, que correspon a la declaració jurada 
de vint-i-set pagesos i un propietari bar~eloní,'~ en total un 25% dels qui justificaren 
la possessio setze pagesos de Provengana; sis de Sant Boi; cinc de Cornellk i un 
mercader de Barcelona. Els vint-i-vuit declarants confessaten tenir en conjunt unes 
cent trenta mujades de ptat o Ntancaw. Els terratinents més impartants eren el 
ciutadh Joan de Barqueres i I'habitant de Sant Boi Joan Viader, cadascú amb dotze 
mujades de prat, i els més petits, ser pagesos de les dites parrbquies, els quals 
confessaren posseir menys de dues mujades. En aquesta relació fragmentaria es 
troben incloses les famílies ptnpietaries de les carnisseries de Provencana i Cornellk: 
els Vilar de la Ma~anera, els Rouric i els Tarragona. 

L'enquesta mostrava I'extensió del fenomen de les tanques i la generalització de 
la possessió de deveses en el delta del Llobregat, que era molt difícil d'invertir. La 
sentencia del lloctinent es limitava a prohibir la construcció de nnves tanques i 
clausures, ordenava l'enderrocament i desocupació de les construides en terrenys 
ocupats il.legalment i, en definitiva, donava validesa als títols presentats pels 
pagesns que eren els establiments emfitkutics. 

Totes les parts afectades en el conflicte obtenien de la sentkncia algun benefici. El 
centenar de pagesos deltics exclosos de I'ordre d'enderrocament van veure confirmar 
I'ús privatiu que feien de les seves pastures. Els carnissers podien esperar, de 
I'execució de la sentencia, un millorament substantiu de les condicions d'accés a les 
pastures i I'aturament de els clausutes. La ciutat, finalment, obtenia el reconeixe- 
ment del seu dret a tenir prats reservats amb fites i mollons. 

El resultar podia haver estat la tranquil.litat de les comunitats camperoles, pel 
que feia al confliccte de les pastures, pero la repetició continuada de les crides de les 
sequies durant tot el segle XV, el procés d'empobriment d'un sector cada vegada més 
ample de la pagesia local, I'augment del bestiar que els carnissers introduien 
contínuament en el delta i la continuació de la política de concessions privatives de 
béns de domini públic, per tant del Batlle General de Catalunya, van provocar el 
recomengament de les Uuites, en el context general de la crisi social i política de els 
dkcades centrals del segle XV. 
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A C A. Aniu de la Corona d'Aragó 
A C B, Aniu de la Catedral de Barcelona 
A H C B, Aniu Hirrbric de la Ciutac de Barcelona 
A H P B, Aniu Histbiic de Pmrocolr de Barcelona 


